
 

 

Discurso proferido pela professora Maria Luisa Carvalho Soliani na entrega da Medalha 
Virgílio Damazio à ministra Eliana Calmon Alves, no dia 24 de maio de 2013, no Centro de 
Convenções do Cabula. 

 

Sejamos JUSTOS! 

Uma frase com duas palavras apenas, um verbo no imperativo e um adjetivo que 
acreditamos entender tão bem, mas que tão mal explicamos. E sobre o qual mal 
pensamos, pelo menos nós, os não iniciados na ciência e na arte de julgar.   

 

Justo, o que é legítimo; justo, o que é probo, reto, íntegro; justo, o que cabe a cada 
indivíduo por direito ou dever; justo, o que é merecido; justo, o que se apóia em boas 
razões; justo, o que está na medida certa; justo, o que se ajusta bem; justo, o que é exato, 
preciso; justo, o que é fundado, conforme a equidade, a razão e a justiça, nos dizem os 
dicionários.   

 

Mas, que JUSTIÇA? 

Às vezes, tão pouco justa. Às vezes, profundamente injusta. Às vezes, completamente 
justa. Dependente de onde estamos, de que posição ocupamos ou da época em que 
nascemos e vivemos?  

 

De que estamos mesmo falando?  

Da virtude de dar a cada um aquilo que é seu?  Da faculdade de julgar segundo o direito e 
a melhor consciência? Do princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado? 
Da maneira pessoal de perceber e avaliar aquilo que é justo? 

Justiça como virtude maior, natural ou como fenômeno social? Platão ou Aristóteles?  
Justiça dos gregos ou justiça dos romanos? Justiça para proteger direitos individuais ou 
para compatibilizar a liberdade individual com os princípios da vida coletiva? John Locke 
ou Rousseau?  Justiça dos valores éticos, morais e culturais ou justiça dos direitos sociais 
e individuais? Justiça da ordem jurídica de um país ou justiça da ordem internacional? 
Justiça distributiva, justiça comutativa, justiça reparativa?  

 

Senhoras e senhores, não se preocupem.  

 



 

 

Não enlouqueci (apesar de ser esperado que um psiquiatra seja, pelo menos, um pouco 
louco) e não tenho a menor pretensão ou capacidade de responder a essas indagações. 
Só uma curiosidade enorme, uma vontade de filosofar a respeito, despertada quando 
comecei a pensar sobre o que falar à ministra Eliana Calmon Alves, a homenageada nesta 
noite muito especial para nossa instituição, pois com ela encerramos as comemorações 
dos 60 anos da criação da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências e de 
sua Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, na época, coisa de loucos. 

Sejamos, portanto, justos: há, neste auditório, pessoas infinitamente mais capazes e como 
muito mais direitos de argumentar, polemizar e esclarecer. 

 

Tenho certeza de que, quanto a essa parte, estamos plenamente de acordo, como acredito 
que também estamos plenamente de acordo com o quanto é justo entregar à ministra, à 
doutora, à professora, à mulher, à cidadã, à múltipla Eliana Calmon, a Medalha do Mérito 
Virgílio Damázio.  

 

Podemos ter chegado a essa conclusão pelos motivos mais diversos, dependentes de que 
lugar a observamos, se somos próximos ou distantes, se compartilhamos intimidades ou 
não, mas inúmeros deles serão semelhantes e, outros tantos, convergentes.  

 

Para nós, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, é justo pela sua história, pela 
sua personalidade, pelo que hoje ela significa para todos os brasileiros, em especial para 
os jovens. Afinal, somos uma instituição de ensino que se propõe a formar profissionais 
altamente qualificados para a área da saúde, mas que também sejam cidadãos 
comprometidos com as mudanças que o país precisa realizar, com o ideal de melhorar não 
só as condições de saúde da população, mas o mundo.  Foi assim que o Conselho 
Curador da nossa mantenedora, a Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, 
por indicação do Conselheiro Álvaro Lemos, decidiu, de forma unânime, outorgar essa 
Medalha à ministra Eliana Calmon, por ela representar valores e competências muito caros 
e importantes para nossa Escola.  

Todos nós, aqui presentes, bem sabemos, quem é a ministra Eliana Calmon. Porém, 
acredito que muito poucos sabem quem foi Virgílio Clímaco Damazio. Não, não acredito 
que isto seja um defeito, só um fato sobre o qual pensar. 

 

 

 



 

 

 

Será que Virgílio Damazio e Eliana Calmon têm coisas em comum, separados por 100 
anos no tempo?  

 

Nascido na Bahia, em Itaparica, Virgílio formou-se em medicina, em 1869, pela Faculdade 
de Medicina da Cidade da Bahia. Desde cedo se interessou pelo seu lado social.  Tornou-
se professor muito moço. Em 1866, criou e dirigiu a Gazeta Médica da Bahia, ainda hoje 
editada.  Em 1882, assumiu a cadeira de Medicina Legal e Toxicologia, especialidade que 
une a medicina e a justiça, que transita entre as duas áreas, utiliza os conhecimentos 
técnico-científicos de uma para esclarecer e colaborar com a outra. Em 1883 foi para a 
Europa, onde ficou um ano e meio, com a incumbência de estudar e observar o que estava 
acontecendo por lá na área da “medicina judiciária”, para implantá-la aqui, em bases 
científicas. Por isto, é considerado o pai da medicina legal no Brasil. Nina Rodrigues e 
Oscar Freire foram seus assistentes. Contou tudo que viu em um relatório enorme, com 
cerca de 700 páginas e trouxe mais de 600 livros e 92 periódicos para a Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Bahia.  No entanto, ele foi mais que um médico e professor. 
Fundou e presidiu a Academia de Belas Artes. Meteu-se até a raiz dos cabelos na Abolição 
da Escravatura, lutou pela Proclamação da República e aceitou, corajosamente, ser o 
primeiro governador da Bahia, por cinco dias difíceis e conturbados. Muitos ainda estavam 
inseguras quanto à derrubada da Monarquia e tinham medo. Mas ele estava lá, a postos. 
Mais tarde, ocupou novamente o cargo, por dois meses, promulgando uma Constituição 
para o Estado.  Em 1890 foi eleito para a Assembleia Constituinte, permanecendo senador 
até sua morte, em 1913. Foi político desde sempre, desde jovem, como o eram os 
estudantes do Terreiro de Jesus, com uma atuação intensa, elegante oratória e fidelidade 
a seus princípios republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. Revolucionário, 
apaixonado por suas causas, audaz, com rompantes românticos, como escrever 
manifestos com o próprio sangue,  e comprometido com o futuro das novas gerações, com 
o futuro da nação, defensor de uma ideia que, na época, deveria parecer loucura: a 
mudança da Capital Federal para um lugar que hoje se chama Brasília.  Além disso, 
redigiu, de próprio punho, o Regulamento do Instituto Oficial de Ensino Secundário da 
Bahia e as Diretrizes Gerais para a Educação no Brasil. Não consta que soubesse 
cozinhar, mas recebia maravilhosamente bem em sua casa, segundo fonte segura,  D. 
Leonor Damazio de Castro Lima, sua sobrinha-neta querida.  Um homem de ação para 
quem educação, liberdade, coragem, solidariedade, ética, fidelidade aos princípios não 
foram simples palavras, mas atitudes.   

 

 

 



 

 

E, então, eu lhes pergunto, senhoras e senhores. Teria ele inspirado pessoas de seu 
tempo? Poderia ainda nos inspirar? Permaneceria como uma pequenina luz bruxuleante 
brilhando no meio de nós? 

 

Os dias de hoje, tão cheios de conhecimentos científicos e de tecnologias que, para 
Virgílio, pertenciam somente aos sonhos e à imaginação, são também dias tão vazios de 
modelos vivos nos quais possamos nos espelhar. E é neste admirável mundo novo que 
Eliana Calmon Alves ocupa um lugar especial.  

Eliana nasceu em Salvador, filha de um pequeno empresário e de uma mulher dedicada ao 
lar. Estudou num colégio de freiras, nas Ursulinas, e queria ser professora. Mas o pai dizia: 
essa menina dá para advogada.  Pois ela tomava sempre a frente das coisas, afoita, 
liderando, defendendo direitos, discursando, resolvendo problemas.  Mais ou menos aos 
15 anos, convenceu-se disto. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia, em 1968, e especializou-se em Processo, em 1982. No início, exerceu a 
advocacia liberal, mas o que realmente queria era estar no Ministério Público Federal, 
coisa que fez, tornando-se procuradora da República em Pernambuco e na 
Subprocuradoria-Geral da República, no Distrito Federal. Eram tempos duros, da ditadura 
militar, e Eliana concluiu que só poderia trabalhar melhor, com mais liberdade e poder, se 
fosse para a magistratura. Percebeu, quis e fez: em 1979 foi aprovada no concurso para 
Juiz Federal. Deu-se então, como ela própria conta, um encontro, um desabrochar de 
descobertas. Chegou querendo fazer uma magistratura diferente e, como sempre, 
conseguiu. Nós somos testemunhas.  E como sempre, afoita, chegou à frente ou entre os 
primeiros. Foi a primeira mulher nordestina a entrar no Ministério Público Federal, sendo a 
primeira procuradora da República em Pernambuco e a terceira mulher procuradora da 
República no Brasil. 

Ficou na Bahia, como juíza, por dez anos, entre 1979 e 1989, tendo sido representante da 
Justiça Federal no Tribunal Regional Eleitoral e diretora do foro, em dois períodos. Foi, 
então, promovida, por merecimento, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
Nele participou da elaboração do Regimento Interno da Corte, foi membro da Comissão de 
Instalação da Seção Judiciária do Amapá, foi examinadora de primeiro concurso para Juiz 
Federal Substituto da Primeira Região e criou, em 1992, o Núcleo de Preparação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Federais da Primeira Região, que coordenou por cinco 
anos. Foi eleita, em 1993, representante deste tribunal no Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal e presidente da Comissão de Jurisprudência, de 1995 a 1997, 
quando criou a publicação mensal, chamada Sumário Legislativo, voltada para os juízes da 
primeira região. O passo seguinte foi a promoção para o Superior Tribunal de Justiça, em 
1999, passando a integrar a Segunda Turma, a Primeira Seção e a Corte Especial e, 
também, a Comissão de Jurisprudência e o Conselho de Administração. Como os 
senhores podem constatar, sempre à frente e, desde o início, preocupada em ajudar a 
formar pessoas para o exercício do direito e da justiça.  Foi  também  professora  de Direito  



 

 

Civil e de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, ainda muito jovem e quase recém-formada, na Faculdade de Direito da 
Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica de Salvador e na Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia. Fez parte da diretoria da Escola Nacional de Magistratura entre 1998 e 2000, 
compondo o quadro de professores do Instituto Brasileiro de Processo Civil. Em janeiro de 
2005, foi designada para coordenar a comissão de instalação da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM. Desde 2007 é coordenadora 
científica do Comitê da América Latina para Revisão das Regras Mínimas da ONU para 
Tratamento dos Presos, da Fundação Internacional Penal e Penitenciária. Em 2008, 
passou a integrar o Conselho da Justiça Federal como conselheira e, em 2010, tomou 
posse como Corregedora Nacional de Justiça, onde ficou até setembro de 2012. O final do 
seu mandato foi lamentado por muitos brasileiros. Desde outubro de 2012, é diretora da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.  

Nessa longa carreira, fez também vários cursos no exterior, deu inúmeras palestras, 
publicou trabalhos sobre Direito Público, foi coautora do Código Tributário Comentado, da 
Editora Revista dos Tribunais, recebeu muitos prêmios, entre eles o de “mulher mais 
influente no ano 2005”, no segmento jurídico, promovido pela Revista Forbes, e também foi 
agraciada com incontáveis condecorações, títulos de cidadania e homenagens. E, além 
disto tudo, ela ainda sabe cozinhar maravilhosamente bem e tem um livro de receitas 
reeditado a cada ano. No dizer de Rubem Alves, “quem pensa que a comida só faz matar a 
fome está redondamente enganado. Comer é muito perigoso. Porque quem cozinha é 
parente próximo das bruxas e dos magos. Cozinhar é feitiçaria, alquimia. E comer é ser 
enfeitiçado”. “Sabia disso Babette” e, com certeza, também sabe disso Eliana Calmon. 

Essa brevíssima descrição de sua carreira já seria o bastante para que disséssemos que 
ela, a ministra Eliana Calmon, é um exemplo a ser seguido.  Mas há muito mais. Há muito 
mais coisas que ela fez ou faz. Há um jeito muito especial de fazê-lo. Há muito mais coisas 
que ela pensa e diz. Sua fala acabou não ficando restrita ao mundo judiciário. Sua fala se 
dirigiu a nós, em suas inúmeras entrevistas. Sua fala falou por nós, disse o que muitos 
pensávamos e até mesmo aquilo que não sabíamos que pensávamos.  Falo por mim e 
pela minha ignorância. 

Excelentíssima ministra Eliana Calmon Alves 

Há muito tempo incomoda-me profundamente o símbolo da Justiça brasileira, aqueles 
olhos vendados me dão uma grande aflição e não consigo ver neles imparcialidade, só 
cegueira. Digo às pessoas próximas que uma justiça assim não pode ser justa, porque não 
vê o que acontece no mundo a sua volta. Quando me coube a tarefa de lhe falar nesta 
homenagem, corri ao site do Supremo Tribunal Federal para entender o que significavam 
os seus símbolos e descobri, maravilhada, que nem toda justiça é cega. Descobri que os 
romanos têm Iustitia, cega, que fica sentada e segura uma balança com um fiel com as 
duas mãos. A justiça se faz quando o fiel da balança está  bem no  meio  e,  então,  ela  se  



 

 

levanta. Não sei como ela sabe quando isto acontece, pois não enxerga. Já os gregos têm 
duas deusas, Têmis, a cega, e Dikè, ou Dice, que não usa vendas, e segura uma balança, 
sem fiel no meio, com a mão esquerda e, com a direita, uma espada.  Levanta-se de olhos 
bem abertos e declara haver justiça quando os dois pratos estão em equilíbrio. E luta por 
ela. Gosto mais desta. Fiquei pensando que a senhora, perdoe-me a ousadia, tirou a 
venda da Iustitia e da Têmis brasileira e começou sua lenta e trabalhosa transformação em 
direção à Dikè. De pé, de olhos bem abertos, olhando para fora, para todos os lados e, 
também, para dentro de si mesma, espada na mão.  E a boca no mundo, chamando as 
coisas pelo que são, nos fazendo refletir, repensar e também rir, com suas tiradas e ironias 
finas. 

Todos nós lhe ouvimos: 

“Nós, magistrados, temos tendência a ficar prepotentes e vaidosos. Isso faz com que o juiz 
se ache um super-homem decidindo a vida alheia. Nossa roupa tem renda, botão, cinturão, 
fivela, uma mangona, uma camisa por dentro com gola de ponta virada. Não pode. Essas 
togas, essas vestes talares, essa prática de entrar em fila indiana, tudo isso faz com que a 
gente fique cada vez mais inflado. Precisamos ter cuidado para ter práticas de humildade 
dentro do Judiciário. É preciso acabar com essa doença que é a “juizite”. 

“Quem chega primeiro tem uma grande responsabilidade.”  

“Não sou mulher de desistir.”  

“O pior de tudo é ser morno, são as coisas acontecerem passivamente, sem discussão.”  

“Antes, os órgãos de controle existiam para não funcionar. A interferência política é muito 
forte, mas esta realidade está mudando aos poucos. Aquelas elitizinhas que dominavam 
ainda não desistiram. Elas atacam sutilmente, como cupins, para implodir o CNJ. Por isso, 
precisamos ser vigilantes.” 

“Acho que [a atuação disciplinar do Conselho Nacional de Justiça] é o primeiro caminho 
para a impunidade da magistratura, que hoje está com gravíssimos problemas de 
infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga.” 

“Precisamos abrir diversos flancos para falar o que está errado dentro da nossa casa. Faço 
isso em prol da magistratura séria, decente e que não pode ser confundida com meia dúzia 
de vagabundos que estão infiltrados na magistratura.” 

“Estamos removendo 400 anos de representação elitista dentro do Judiciário (…) A 
modernidade vai tomando conta dos espaços públicos e deixando engessados os 
movimentos corporativistas.”  

 

 



 

 

“Eu não posso resolver todos os problemas do Judiciário…, mas eu me posiciono.” 

“Acabei simbolizando um movimento de abertura do Judiciário.” 

“Eu não sou a única rebelde nesse sistema, mas sou uma rebelde que fala.” 

“Toda carreira, e a magistratura em especial, vive de lição e exemplo. Temos de ser 
exemplo para as pessoas que estão abaixo de nós. No momento em que o Supremo 
ensina a lição e dá exemplo, vira referencial.” 

“Na verdade, eu acabei sendo intérprete da consciência coletiva.” 

“Eu tratei as questões do Judiciário de forma muito incisiva e crua. E isso chocou um 
pouco. É um poder muito fechado e corporativista, que se sentiu agredido. Mas eu falei o 
que tinha de falar, e fiz isso para chocar mesmo, porque, se não chocasse, não causaria o 
efeito que causei. Eu estava disposta a mudar, e ninguém muda comodamente. A gente só 
muda quando choca.” 

“Sabe que dia eu vou inspecionar São Paulo? No dia em que o sargento Garcia prender o 
Zorro. É um Tribunal de Justiça fechado, refratário a qualquer ação do CNJ.”  

 “O que eu digo é o seguinte: eu acho que para a gente ajudar não precisa ser, 
necessariamente, política. A gente pode ajudar como cidadã brasileira, e eu sou brasileira, 
mas também sou baiana e não desprezo a minha terra. Estou sempre atenta a tudo que 
diz respeito à Bahia.” 

“Eu não tenho vontade. Como eu dei uma entrevista essa semana, na TV Senado, e disse: 
é a minha casa, eu sei fazer isso, eu me preparei a vida inteira para fazer isso e sair da 
magistratura para entrar na política é como dar um salto no escuro. E o meu medo é que 
eu entre numa roda e, como uma falsa baiana, não saiba sambar”. 

“Não sou brava, sou um colibri.” 

"De modo geral, a mulher de hoje recusa a culinária por ser um símbolo secular da 
subserviência feminina. Mas as feministas, as intelectuais não se apercebem do quanto é 
prazeroso cultivar algo do nosso universo que continua a despertar a atenção e o 
interesse, tanto de homens quanto das próprias mulheres. Eu, que sou uma profissional 
bem-sucedida, não abro mão dos valores femininos: adoro cozinhar, decorar, enfeitar, 
embelezar." 

  

Todos nós lhe ouvimos e vemos e queremos ainda continuar lhe ouvindo e vendo por 
muito tempo. Porque a senhora, ministra Eliana Calmon,  é,  no Brasil de hoje,  uma fonte 
de inspiração e um exemplo a ser seguido, como Virgílio foi ao seu tempo, ambos com 
muitas semelhanças naquilo que gostamos de admirar nos homens e mulheres admiráveis.  



 

 

Como seria bom se tivéssemos talento para também escrever um livro de receitas, 
ampliado e reeditado a cada novo ano, como a senhora faz, um livro que teria o mesmo 
nome do seu  – RESP – Receitas Especiais, só que não seriam receitas de tortas, saladas, 
doces ou  risotos,  mas receitas de pessoas. Todas práticas, testadas e com dicas para 
obter os melhores resultados, como as suas.  

 

Senhoras e senhores 

Ministra Eliana Calmon 

 

Sei o tamanho do desfio, mas  peço licença para tentar.  

O nome do prato poderia ser Eliana à moda de Virgílio: 

Grau de dificuldade: dificílimo 

Tempo de preparo: muitos anos 

Rendimento: 1 porção 

Ingredientes: 

100 gramas de capacidade de agir segundo princípios éticos claros e declarados;  

100 gramas de destemor em expor idéias, dar explicações, se posicionar;  

150 gramas de desejo de servir da melhor maneira àqueles que precisam;  

200 gramas de disposição para aprender e ensinar;  

2 xícaras de chá bem cheias de coragem misturadas levemente com 2 xícaras de vontade 
de mudar e provocar mudanças;  

300 gramas de capacidade de planejar com eficiência, na busca dos melhores resultados 
para as pessoas e para a sociedade;  

200 gramas de ética obtida na ação, nas atitudes no dia a dia e em diferentes situações 
(evite, a qualquer custo, aquela colhida simplesmente das palavras);  

3 colheres de sopa de gosto em enfrentar novos desafios;  

280 gramas de capacidade de exercer uma liderança instigante e desafiadora;  

250 gramas de envolvimento de corpo e alma com o trabalho, com a tarefa escolhida;  

 



 

 

365 gramas de capacidade de resistir e de lutar misturadas fortemente com valores, 
crenças, conhecimentos e experiências bem definidos;  

3 xícaras de chá bem cheias de capacidade de acolher e compartilhar afetos e cuidados; 

1 litro de leite bem quentinho; 

Pitadas de bom humor e de ironia.  

Preparo: 

Aqueça o leite bem quentinho, sem deixar ferver. 

Misture os ingredientes um a um, tomando cuidado de fazê-lo de forma delicada. 

Sempre comece pela capacidade de acolher e compartilhar afetos. 

Por último, adicione, aos poucos, o leite bem quentinho, amassando com muito cuidado 
para a massa ficar leve e solta.  

Deixe descansar ao ar livre e, em seguida, abra a massa com a força do coração e das 
convicções. 

Polvilhe com pitadas de bom humor e ironia passada em peneira bem fininha. 

Leve ao mundo e à vida para crescer.  

DICAS: Procure usar sempre ingredientes frescos, bem novinhos, colhidos na hora do 
despertar. Nunca desligue o calor humano. Este prato fica melhor quanto mais velho fica. 
Acompanhe com um bom vinho de amizades sólidas e jovens em formação. 

 

Excelentíssima Senhora Ministra Eliana Calmon Alves 

 

Aceite esta Medalha do Mérito Virgílio Damázio como prova da nossa admiração, da 
admiração da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, da admiração da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.   

Aceite como um tributo por seu trabalho, por sua coragem, por sua lucidez, por sua 
capacidade de nos enfeitiçar com suas comidas e idéias.   

Aceite como um tributo pela esperança que alimenta em nós. 

 

Muito obrigada. 


